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Dades de l’experiència:
Tossa és un poble petit. Tenim una sola escola i un sol geriàtric. Molts dels nostres alumnes
tenen algun familiar o conegut en el centre per a gent gran. Amb el projecte "Fem teatre" ens
vam proposar realitzar alguna activitat per entretenir als nostres avis al mateix temps que els
alumnes aprenen diverses coses i coneixen el geriàtric.
L'experiència va néixer d'una proposta dels mateixos alumnes d'anar a fer lectures als avis del
geriàtric. Al llarg del curs 2009-2010 els alumnes de 6è, per grups, van preparar lectures en veu
alta i van anar a llegir-les a la gent gran.
Ens vam adonar que costava que llegissin prou alt perquè es sentís bé. Després de valorar
l'experiència inicial, vàrem creure que seria millor canviar les lectures per representacions
teatrals.
Des del geriàtric han rebut totes les propostes amb molta il·lusió. A la gent gran els agrada
molt tenir nens de visita, i més si els preparen actuacions. Els alumnes, per la seva part, estan
molt motivats; els agrada molt preparar obres de teatre, fer els decorats i el vestuari ...i a més
tenir un públic tan especial.
Les obres de teatre van de temes diversos, des d'una història de por fins a la Llegenda de Sant
Jordi o un conte de Nadal. Les han realitzat tots els alumnes de 6è, en petits grups. Al principi
vam començar representant peces curtes i de pocs personatges, però l'argument era sempre

molt senzill i la durada molt curta així que hem acabat preparant obres una mica més llargues
que han donat millor resultat.
Creiem que el que fa que aquesta experiència sigui molt positiva és bàsicament l'intercanvi
generacional, el fet que tots els alumnes de 6è visitin el geriàtric, es trobin amb els avis i s'hi
relacionin. Moltes vegades aquest ambient és desconegut pels nens i és interessant que hi
entrin en contacte.
Aquesta experiència queda recollida dins la programació de 6è per tal que els alumnes més
grans de l'escola siguin els encarregats de continuar-la en els propers cursos.
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Aprenentatges que s'han donat:
-

Llegir en veu alta, amb bona entonació i vocalització.

-

Conèixer textos teatrals.

-

Memoritzar diàlegs.

-

Elaborar decorats que representin espais o llocs determinats.

-

Confeccionar disfresses pels personatges.

-

Representar obres de teatre.

-

Relacionar-se amb la gent gran.

-

Fomentar el respecte cap a la gent gran.

-

Visitar el geriàtric del poble i veure'n les instal·lacions.

-

Realitzar una actuació cantada davant els avis del geriàtric.

-

Actuar en públic amb desimboltura.

Descripció del servei:
Amb la idea de veure on i com estan els nostres avis i de fer-los algunes tardes entretingudes,
vam començar aquest projecte. Dividim els alumnes de 6è en grups de 10 i cada grup prepara
al llarg d'unes 6 setmanes una petita obra de teatre. Així tots els alumnes van una vegada al
geriàtric i els avis tenen 5 representacions al llarg del curs.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional
Matèries implicades: Llengua Catalana i Castellana, Ciutadania, Educació Artística i Música
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 10-12 anys, Més de 65 anys
Data d'inici del projecte: setembre 2010
Data de finalització del projecte: juny 2011

Entitats que participen a l'experiència: Escola Ignasi Melé i Farré i Geriàtric Turissa de
Tossa

Dades de contacte:
Adreça: Av. Puerto Rico, 18
Població: Tossa de Mar
Comarca: Selva
Telèfon: 972 341 368
Correu electrònic: b7003926@xtec.cat
Web: http://www.xtec.cat/ceipignasimele

